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Beslistermijn verlengd

ZaaknrOmschrijvingPlaatsPostcodeLocatieVerzenddatum besluit

251625uitbreiden van een bedrijfsruim-

te met een showroom en kan-

toor

Uden5406XNBelgenlaan 7 24-03-2016

 

Hiervoor geldt Procedure 4 :Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een be-

zwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

 

 

 

 

Geweigerd

ZaaknrOmschrijvingPlaatsPostcodeLocatieVerzenddatum besluit

250164uitbreiden van een woningUden5402CKKornetstraat 124-3-2016

250224vergroten van een woningUden5406PEAsseldonkweg 329-3-2016

253638bouwen van een tussenverdie-

ping

Uden5406AESesterlaan 229-3-2016

 

Hiervoor geldt Procedure 4 :Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een be-

zwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit

 

 

 

 

Verleend (reguliere procedure)

ZaaknrOmschrijvingPlaatsPostcodeLocatieVerzenddatum  be-

sluit

254900kappen van 2 eikenOdiliapeel5409AVPapaverstraat 024-3-2016

248103vervangen van de carport en

plaatsen van een dakopbouw

Uden5401PDSchepersweg 2629-3-2016

252582vervangen van gevelreclameVolkel5408AWSchakelplein 1629-3-2016

252049bouwen van een bedrijfsruimteUden5405BEBovenstraat 430-3-2016

254349kappen van een dennenboomOdiliapeel5409APWolfstraat 131-3-2016

252190verhogen van een deel van het

dak van een manege

Odiliapeel5409 AEKoolmeesstraat 2A31-3-2016

 

Hiervoor gelden :

Procedure 4 :Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen

bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit en

Procedure 6aBelanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de

voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

 

 

 

 

Verleend ( uitgebreide  procedure)  / ter inzag e van 07 april 2016 tot en met 17 mei 2016

ZaaknrOmschrijvingPlaatsPostcodeLocatieVerzenddatum besluit

241053revisievergunning voor een

vleeskuikenshouderij, handelin-

Odiliapeel5409SKOosterheidestraat 2131-3-2016

gen met gevolgen voor be-

schermde natuurgebieden,

bouwen van 3 vleeskuikenstal-

len en verlengen van een loods

 

Hiervoor gelden :
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Procedure 5a :Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken beroep instellen. In de

meeste gevallen kan dat alleen indien tegen het ontwerp van het besluit een zienswijze kenbaar is gemaakt. Het beroep kan worden

ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking.

De beroepstermijn begint op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd en

Procedure 6aBelanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de

voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
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